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 ACTA NÚM. 9/2009 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 27 DE NOVEMBRE  DE  2009 

 

 

A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan passen cinc 
minuts de les deu del vespre del dia 27 de 
novembre de 2009,  es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió 
ordinària en primera convocatòria, sota la 
presidència del Sr. Esteve Pujol i Badà,  Alcalde 
de l'Ajuntament i l’assistència i l’absència de les 
regidores i dels regidors relacionats al marge. 

Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García, 
titular de la Corporació. 

Comprovat que el quòrum d'assistents compleix 
allò que estableix l'article 98.c) del Text refós de la 
Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya, el 
Sr. President obre la sessió   per a tractar els 
assumptes inclosos a l'ordre del dia de la 
convocatòria: 

 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA: 

a. DECRETS  
b. JUNTES DE GOVERN  

3 EXPEDIENT 3/2009 DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIA 
DE CRÈDIT DE DIFERENT GRUP DE FUNCIÓ. 

4 APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ  I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS.  

5 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON AL PROGRAMA INCORPORA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MAP.  

6 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA-AM PER DONAR SUPORT A LES 
INICIATIVES QUE SORGEIXIN DES DE LES ENTITATS CÍVIQUES LOCALS PER A 
LA CELEBRACIÓ DE CONSULTES POPULARS PER LA INDEPENDÈNCIA. 

7 PRECS I PREGUNTES 
______________________ 

 
Prèviament, el Sr. Alcalde, excusa l’absència del Sr. Martí Pujol per motiu d’una 
urgència professional. També indica que a l’ordre del dia hi ha una errada que s’ha de 
corregir en relació amb la moció d’Esquerra que ha de ser el punt 6 i el punt 7 que serà 
precs i preguntes.  
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
 
Per unanimitat dels assistents i sense esmenes ni correccions s’aproven les actes de 
les sessions dels dies 25 de setembre i 30 d’octubre.  

Assistents: 

 Esteve Pujol i Badà 
 Joan Guillaumes i Vila 
 Miquel Sala i Planella 
 Josep Juncà i Vidal  
 Marc Navarro i Moya  
 Lourdes Puigmal i Claravall 
 Daniel Birba Cuffí 
 Xavier Sala i Pujol 
 Núria Mas i Soler 
 F. Xavier Collboni i Sala 

Absent: 

 Martí Pujol i Suriñach 
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2.  INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA: 
 

a) Decrets. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 
25.07.09 Contracte personal Llar d’Infants com a reforç i amb motiu excedència. 
28.09.09 Nomenament tinent d’alcalde i delegació d’alcaldia. 
30.09.09 Contracte personal de neteja CEIP Dr. Robert. 
05.10.09 Nomenament funcionaris en pràctiques grup AP. 
05.10.09 Nomenament administrativa laboral grup C1. 
16.10.09 Aprovació conveni Diputació de Barcelona celebració any Albéniz. 
20.10.09 Baixes padró d’escombraries diferents contribuents. 
30.10.09 Mesures per evitar l’impacte visual Pl. C.A. Torras, 1 
02.11.09 Baixes padró diferents conceptes diferents contribuents. 
05.11.09 Requeriment documentació llicència d’obres Major de Font Rubí, 355. 
11.11.09 Requeriment documentació àrea d’esport i lleure Puigfrancor. 
16.11.09 Baixes padró d’escombraries diferents contribuents. 
05.11.09 Requeriment documentació llicència d’obertura c/. València, 35  

 
El  Sr. Daniel Birba, portaveu del Grup  de Convergència i Unió, pregunta si el Decret 
de 16 d’octubre, d’aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona correspon a 
l’aportació pel finançament dels actes de l’any Albéniz. Si és així, constata, anem tard.  
 
El Sr. Alcalde respon que el procediment administratiu és lent però encertat i afirma 
que pel pagament han estat més àgils.   
 
b). Acords de la Junta de Govern Local.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords que consten a les actes aprovades de 
les sessions celebrades per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
23/2009 18 de setembre de 2009 
24/2009 25 de setembre de 2009 
25/2009 09 d’octubre de 2009 
26/2009 16 d’octubre de 2009 
27/2009 23 d’octubre de 2009 
28/2009 06 de novembre de 2009 
 
El Sr. Birba manifesta, en relació amb l’acord d’adjudicació provisional del contracte 
per la redacció del Pla Especial del Bac de Sant Antoni, que li ha sobtat que només 
s’hi hagi presentat una proposta i pregunta si hi ha alguna subvenció.  
 
Respon el Sr. Alcalde que es van convocar tres arquitectes superiors dels quals dos 
són de Camprodon i l’altre és l’arquitecte municipal i, efectivament, només es va 
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presentar una oferta. Afirma que l’actuació no representa cap cost per a l’erari 
municipal atès que hi ha un conveni signat amb un propietari que té  interès  en agilitar 
el procediment de desenvolupament urbanístic i, atès que es tracta d’una actuació que 
no és prioritària per l’Ajuntament, es fa càrrec del 100 % de cost.  
 

3. EXPEDIENT 3/2009 DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER  
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE DIFERENT GRUP DE FUNCIÓ  
 
A la vista del desenvolupament de les operacions comptables, i en atenció a les 
necessitats que es deriven del compliment i execució d'obres, hom estima procedent 
tramitar expedient de modificació del pressupost de la Corporació en vigor, per 
transferència  de crèdit, amb la finalitat de fer front a obligacions de reconeguda 
necessitat i urgència, tal i com s'especifica a la memòria adjunta. 
 
Examinats els crèdits disponibles en l'esmentat Pressupost, una vegada 
comptabilitzades totes les obligacions reconegudes i liquidades fins el dia de la data, la 
necessitat anteriorment esmentada pot xifrar-se comptablement en la quantitat de 
58.000,00€. 
 
La modificació que es proposa és la següent:  
 
PARTIDES QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR 
Partida Denominació Import 
Or
g. 

Fun Eco 

1 1 21501 Manteniment en equipament mobiliari 10.000’-€ 
1 1 22004 Material d’oficina 10.000’-€ 
1 3 22007 Material no inventariable Guarderia 28.000’-€ 
1 3 22112 Combustibles escoles 7.000’-€ 
1 3 22141 Productes neteja escoles 3.000’-€ 
 TOTAL 58.000’-€ 
 
PARTIDES QUE ES PROPOSEN MINORAR  

 Partida  Denominació 
 Import 

Org Fun Eco 
1 4 21001 Reparacions en infraestructura i Bens naturals 58.000’-€ 
 TOTAL 58.000’-€ 
 
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb estricta subjecció a les 
disposicions legals vigents en la matèria i a la vista de l’informe favorable del Sr. 
Secretari Interventor i tenint en compte que no significa modificació ni detriment dels 
serveis afectats, es proposa al Ple l'adopció del següent acord : 
 
1r.- Aprovar inicialment l'expedient  3/2009 de modificació de crèdits en el pressupost 
de l'entitat de l'exercici 2009, en els termes assenyalats anteriorment, restant el 
pressupost definitiu segons el següent resum per capítols: 
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INGRESSOS:  
 
CAPÍTOL ANTERIOR INCREMENT DISMINUCIÓ DEFINITIU 
I.- IMPOSTOS DIRECTES   1.110.500,87    -    1.110.500,87    
II.- IMPOSTOS INDIRECTES    101.217,14    -  101.217,14    
III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.421.496,00    -    1.421.496,00    
IV TRANSFERENCIES CORRENTS 1.139.343,20    -    1.139.343,20    
V.- INGRESSOS PATRIMONIALS      30.710,00    -     30.710,00    
VI.- ALIENACIÓ D'INVERS. REALS                    -      -  -                       -      
VII.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1.102.805,00    -  -  1.102.805,00    
VIII.- ACTIUS FINANCERS 4.002.863,43    -  -   4.002.863,43    
IX. PASSIUS FINANCERS 1.013.847,43    - -  1.013.847,43    
TOTAL INGRESSOS  9.922.783,07    0,00 0,00    9.922.783,07  

 
DESPESES: 
 
CAPÍTOL ANTERIOR INCREMENT DISMINUCIÓ DEFINITIU 
I.- DESP. DE PERSONAL   1.143.234,26        1.143.234,26    
II.- BENS CORRENTS I DE SERVEI 1.984.027,42    58.000,00 58.000,00    1.984.027,42    
III.- DESPESES FINANCERES 123.084,94            123.084,94    
IV TRANSFERENCIES CORRENTS        90.617,04    -          90.617,04    
VI.- INVERSIONS REALS 5.699.879,43                        -        5.699.879,43    
VII.- TRANSFERENCIES CAPITAL       13.500,00                        -              13.500,00    
VIII.- ACTIUS FINANCERS          9.000,00    -        9.000,00    
IX. PASSIUS FINANCERS 232.193,07            232.193,07    
TOTAL DESPESES  9.295.536,16    58.000,00      58.000,00        9.295.536,16    

 
2on.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de quinze dies als 
efectes d'examen i possibles reclamacions, amb publicació de l'edicte d'aprovació inicial 
en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
En cas de no presentar-se reclamacions en l'esmentat termini, l'expedient s'entendrà 
definitivament aprovat, sense necessitat de cap altre acord. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una simple adequació tècnica del pressupost per 
tal de superar la limitació del nivell de vinculació jurídica, atès que es va fer l’aplicació 
de l’ingrés procedent del préstec al grup de funció 4 exclusivament  i  també es 
necessita ampliar crèdits als grups 1 i 3 del mateix capítol 2 del pressupost.  
 
El Sr. Birba manifesta que el seu grup no va estar d’acord amb el pressupost inicial ni 
amb el préstec i, per tant,  tampoc ho pot estar amb la proposta de modificació. Afirma 
que els percentatges d’increment de despesa són brutals cosa que dóna una imatge 
de disbauxa. Demana que es constati que no queda perjudicat cap servei com a 
conseqüència de la disminució de la partida pressupostària 1.4.21001.  
 
El Sr. Xavier Collboni, portaveu del Grup d’Esquerra-AM es mostra en contra de la 
proposta i pregunta  què s’ha hagut de comprar que justifiqui l’increment de partides.  
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El Sr. Alcalde considera que els portaveus dels dos grups de l’oposició són 
conseqüents amb les seves posicions anteriors en relació amb el pressupost 
municipal. Remarca que es tracta d’una modificació tècnica de molt poc volum, de  
58.000 euros sobre un pressupost de nou milions d’euros. Afirma que no afecta a cap 
servei municipal la reducció de la partida. Convida al Sr. Collboni a personar-se a la 
tresoreria municipal per comprovar les despeses que s’apliquen i explica que el pati de 
la llar d’infants era una prioritat del servei consensuada amb els pares d’alumnes que 
suposa un cost de 28.000 euros.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots favorables dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM, i quatre vots en contra dels membres dels 
Grups de CiU i Esquerra-AM.      
 
 
4. APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ  I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS  
 
Atès que l’1 de gener de 1994 els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya van 
assumir l’exercici de les competències delegades pels municipis del seu àmbit 
territorial en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals a la Diputació de 
Girona, que va cessar els seus serveis. 
 
Atès que des de 1996, els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya presten el 
servei de gestió, liquidació i recaptació dels tributs locals de l’IBI i de l’IAE, i la 
recaptació d’altres tributs i ingressos de Dret públic, mitjançant el Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya - Ripollès. 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 8 de maig 
de 2001, va aprovar la pròrroga de la delegació de competències en matèria de gestió, 
liquidació i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic i l’addenda 
al conveni prèviament aprovat.  
 
Atès que la Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, 
en les seves sessions de dates 6 d’octubre de 2000 i 30 de novembre de 2001 va 
aprovar el contingut de l’addenda al contracte prèviament subscrit per a la prestació 
del servei de recaptació de tributs locals i la pròrroga de la delegació de competències 
en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de 
dret públic, d’acord amb el contingut de la referida addenda. 
 
Que des d’aleshores s’han produït importants modificacions legislatives en l’àmbit dels 
tributs locals i la seva gestió i és previsible que se’n produeixin més en el futur proper, 
la qual cosa ha obligat, també, a la modernització, transformació i adaptació dels 
medis personals i materials del Consorci que han permès reduir els costos de gestió i 
recaptació que suportaven els ajuntaments, i s’obre la possibilitat d’oferir més serveis 
als municipis. 
 
Vista la minuta de “Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i 
recaptació de tributs locals”, que s’adjunta al present acord. 
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A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 
2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer. Renovar la delegació a favor del Consell Comarcal del Ripollès de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de 
dret públic, d’acord amb el contingut del “Conveni de delegació de competències de 
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” i el seu annex que s’adjunten al present 
acord, que en formen part integrant, i que s’aproven en la seva totalitat. 
 
Segon. Estendre la renovació de la delegació de competències prevista a l’apartat 
Primer, al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat 
pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. La renovació de la delegació de competències a la qual es fa referència als 
apartats anteriors és per un termini de sis anys, a comptar des del dia 1 de gener de 
2010. Un cop finalitzat aquest termini, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en 
any, a no ser que alguna de les parts revoqui de manera expressa aquesta delegació, 
en la forma prevista al conveni. 
 
Quart. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès la publicació de la renovació de la delegació acordada, d’acord 
amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Cinquè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, a l’alcalde president 
perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui signar quants documents 
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, als efectes oportuns i per tal que donin 
compte del compliment de l’encàrrec realitzat a l’apartat quart.   
 
El Sr. Alcalde explica que s’acaba el termini establert en la delegació vigent, motiu pel 
qual, el Consell d’Alcaldes va acordar per unanimitat mantenir el Consorci a l’espera 
de veure si el XALOC de la Diputació incrementa serveis de recaptació. Posa de relleu 
que la proposta contempla tres períodes de cobrament cosa que permet fer més 
fraccionaments de pagament.  
 
El Sr. Daniel Birba  es manifesta en contra de la proposta. Indica que no hi estan 
d’acord en que la recaptació dels tributs municipals es faci des de fora i considera que 
s’hauria d’optimitzar el 3,5% dels ingressos que costa aquest servei sense delegar a 
tercers. Remarca que hi ha un punt del conveni que molesta especialment, que és el 
termini de sis anys, que implica l’actual legislatura i tota la següent, que és una 
hipoteca als consistoris futurs i per això proposa que es limiti a l’actual legislatura.  
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El Sr. Xavier Collboni també es mostra en contra de la proposta per la durada de sis 
anys. Considera que el cost del 3,5% és excessiu i s’hauria de veure quant cobraria  
XALOC pel mateix servei. Opina, no obstant que seria millor fer la recaptació des del 
propi Ajuntament.  
 
El Sr. Alcalde considera legítima la postura expressada pels portaveus dels grups de 
l’oposició, però afirma que no es concordant amb la unanimitat del conjunt dels 
alcaldes del Ripollès expressada independentment del seu color polític a favor de la 
proposta. Indica que, si finalment s’hagués de negociar amb XALOC l’assumpció del 
servei, es farà en bloc, tots junts per tal d’obtenir les millors condicions possibles i el fet 
d’aprovar ara el conveni no suposa que estigui tancada aquesta porta. En definitiva, 
del que es tracta és de tenir uns bons serveis al mínim cost possible.  
 
Puntualitza el Sr. Birba que indiferentment del color polític, el seu grup mira pels 
interessos de Camprodon.  
 
El Sr. Collboni insisteix en que abans de signar s’hauria de mirar què ofereix XALOC.  
 
El Sr. Alcalde afirma que no seria tan senzill prescindir del Consorci atès que 
comportaria conseqüències econòmiques i laborals que s’haurien d’assumir. Conclou 
que tots els alcaldes estan satisfets del servei que presta el Consorci i també ho està 
l’equip de govern.  
 
 Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots favorables dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM, i quatre vots en contra dels membres dels 
Grups de CiU i Esquerra-AM.      
 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON AL PROGRAMA INCORPORA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MAP.  
 
Vista la proposta de conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Camprodon al programa 
Incorpora de la Fundació privada MAP, relatiu a la inserció social i laboral de les 
persones amb risc d’exclusió.  
 
Atesa la sensibilitat del Consistori municipal i la tradició de col·laboració amb la 
Fundació privada MAP.  
 
Al Ple, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR el conveni d’adhesió. 
  
Segon.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i Badà perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu regidors 
presents a la sessió  dels onze membres que de fet i de dret formen el Ple. 
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El  Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Collboni per tal de que faci l’exposició de la 
moció presentada pel seu grup.  
 
El Sr. Collboni procedeix a la  lectura del la moció presentada:  
 
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA-AM PER DONAR SUPORT A LES 
INICIATIVES QUE SORGEIXIN DES DE LES ENTITATS CÍVIQUES LOCALS PER A LA 
CELEBRACIÓ DE CONSULTES POPULARS PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
El passat dia 13 de setembre els ciutadans d'Arenys de Munt (Maresme) van poder 
participar en una consulta popular per la independència, fet que es produïa per primera 
vegada en un municipi dels Països Catalans.  
 
Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l'espanyol, es va convertir en 
una cursa d'obstacles imposats per l'Estat espanyol, a través de les seves institucions, 
d'una banda prohibint la col·laboració del govern municipal amb l'entitat convocant, i 
d'altra banda amb l'autorització d'una manifestació falangista. 
 
Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus 
d'incidència, demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana i fent bons 
els postulats que alguns defensem que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a 
decidir i que el seu exercici no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social, 
malgrat el que pregonen els partits estatalistes.  
 
Vist doncs, que aquesta experiència ha estat reeixida bàsicament per dos factors molt 
importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la complicitat i 
la unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc, pensem 
que cal continuar aquest procés de consultes populars en altres municipis catalans.  
 
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries 
que sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident que no podem 
restar sense actuar davant de temes que són d'interès general per a la població, 
igualment com hem fet els ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no 
eren de competència municipal.  
 
Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes populars 
per via del referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per 
entitats cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir.  
 
Atès tot l'exposat anteriorment, al Ple de l'Ajuntament de Camprodon es proposa:  
 
Des de l'Ajuntament de Camprodon donar suport a les iniciatives que sorgeixin des de 
les entitats cíviques locals per a la celebració de consultes populars per la 
independència. 
 
El Sr. Alcalde comença la seva intervenció reconeixent la legitimitat del Grup 
d’Esquerra-AM per presentar la moció; no obstant, expressa el seu disgust atès que 
tenen un pacte no escrit entre el grups, establert des de principis de la legislatura, que 
ara es trenca, segons el qual, les mocions de contingut polític no estrictament local no 
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s’inclouen a l’ordre del dia si no hi ha consens previ de tots els grups. Posa com 
exemple la moció de suport a la Llei d’Educació que volia tractar el seu grup i que no 
es va presentar degut a que un dels grups no hi va estar d’acord a incloure-la.  
 
Explica, el Sr. Alcalde, que aquest pacte té com objectiu evitar que el Ple es 
converteixi en una cambra de discussió política, i anuncia el vot en contra del Grup  
Municipal Socialista-PM pel trencament d’aquest pacte que suposa haver presentat la 
moció. Manifesta que l’Ajuntament de Camprodon no ha de prendre cap acord per 
donar suport a les activitats cíviques del poble, atès que sempre l’ha donat sense 
necessitat d’acord previ del Ple. 
 
Considera, el Sr. Esteve Pujol, que els diaris han donat aquests dies una lliçó amb el 
seu manifest de suport a l’Estatut d’Autonomia, per la dignitat de Catalunya i proposa 
l’adhesió del Ple de l’Ajuntament, si hi ha consens entre tots els grups.  
 
El Sr. Daniel Birba, expressant l’opinió del seu grup, afirma que s’han de respectar els 
pactes, cosa que no ha fet Esquerra amb la presentació d’aquesta moció. Indica que 
no estan d’acord amb el llenguatge bèl·lic ni amb les formes utilitzades. Corrobora que 
per donar suport a les activitats  cíviques no es requereix acord del Ple, i anuncia 
l’abstenció del seu grup per aquests motius.  
 
Conclou el debat el Sr. Collboni, ponent de la moció, recordant que en una ocasió es 
va aprovar una moció sobre la sardana com a dansa nacional de Catalunya, que 
tampoc era un tema de competència municipal. Manifesta que el poble ha de poder dir 
la seva.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta REBUTJADA amb un vot a favor del regidor 
del Grup Municipal d’Esquerra-AM, sis vots en contra  dels sis membres  presents 
del Grup  Municipal Socialista-PM i tres abstencions  dels deu regidors del Grup  
Municipal de CiU.  
 
7. PRECS I PREGUNTES  
 
7.1 El Sr. Daniel Birba indica que la seva intervenció es refereix a un tema que es 
repeteix en les darreres sessions: la deficiència del servei de manteniment de la 
neteja del poble. Posa com a exemple que hi ha uns focus a la nova passera plens de 
teranyines. Afirma que ha constatat que el problema no es recondueix.  
 
Respon el Sr. Alcalde que la situació no és homogènia sinó que va per barris. Afirma 
que hi ha zones que estan impecables i altres que han de millorar.  

 
7.2 El Sr. Birba, en relació amb el trasllat de la Capella del Roure, indica que les 
marques estan pràcticament esborrades i considera que es treballa a un ritme molt 
lent.   
 
El Sr. Alcalde explica que les marques depenen del propietari, que és el Bisbat. 
Informa de que el Sr. Bisbe es va comprometre a fer una visita a la nova Capella i 
s’aprofitarà la seva estada per a demanar que es defineixi sobre la proposta que li ha 
fet arribar l’Ajuntament. Afirma que les obres han estat aturades 15 dies degut a la 
prioritat de l’actuació del carrer València per part de la brigada i aviat  estarà acabada.  
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7.3 El Sr. Birba pregunta els motius pels quals estan aturades les obres del parc de 
bombers. 
 
El Sr. Alcalde explica que les obres de la primera fase les ha fet l’Ajuntament però per 
cedir-les a la Generalitat i estan acabades i els serveis en ús. Resten pendents de 
finançament les obres corresponents a la segona fase del projecte, que les ha de 
sufragar íntegrament també la Generalitat; i en les converses mantingudes al respecte 
sembla que es podran pressupostar per l’any 2010 i acabar-les. Informa que el 
Secretari General del Departament d’Interior es va comprometre a fer una visita abans 
de final d’any i aprofitant aquesta visita es parlarà de l’acabament de l’actuació.  

 
7.4 El Sr. Birba indica que hi ha gent preocupada pel retard en els pagament de 
l’Ajuntament.  
 
Respon el Sr. Alcalde que s’està pagant regularment a noranta dies i s’atenen 
puntualment algunes excepcions dins de les possibilitats de la tresoreria. Indica que si  
s’ha produït alguna disfunció en un cas concret, s’haurà de mirar i corregir.  

 
7.5 El Sr. Birba diu que es permet fer un comentari, recollint diverses opinions que li 
han arribat, sobre l’obra de la Plaça d’Espanya: considera que està bé però sembla 
un contrasentit que la vorera sigui rugosa i la calçada plana.  
 
El Sr. Alcalde afirma que els comentaris que li han arribat són, en general, molt 
favorables. Informa que es recupera el conjunt de fanals de la façana de l’hotel Güell 
que donarà una aparença molt agradable i de conservació d’una de les 
característiques originals de la plaça.  

 
7.6 El Sr. Xavier Collboni indica que fa mesos va posar en coneixement que la 
calefacció de l’edifici de la Cooperativa sempre està al màxim i encara es produeix 
la mateixa situació. Demana que es corregeixi.  
 
El Sr. Alcalde assegura que es va mirar i, pel que es veu, s’ha de fer una modificació 
en el sistema.  

 
7.7 Pregunta el Sr. Collboni si serà possible que les obres dels quatre cantons 
estiguin acabades el 31 de desembre, tal com és preceptiu.  
 
El Sr. Alcalde respon que, a la vista de que venen les festes, s’ha optat  per demanar 
una pròrroga per no tenir problemes.  

 
7.8 El Sr. Collboni posa de manifest que en darrer Ple va denunciar que a la cúpula 
de Can Marqués s’hi acumula l’aigua de pluja.  
 
Respon el Sr. Alcalde que ho va comentar amb els tècnics i li van assegurar que no 
representa cap problema.  

 
7.9 El Sr. Collboni afirma que recull la veu popular que expressa la necessitat de que 
es prenguin algunes prevencions quan s’executi l’obra del carrer Sant Roc.   
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El Sr. Alcalde afirma que aquesta obra no es farà de moment, atès que no es 
susceptible d’incorporar-se al Fons de l’Estat del 2010.  

 
7.10 El Sr. Collboni indica que els fanalets de la llar d’infants tenen un cost de 300 
euros. Pregunta si no es poden pagar.  
 
El Sr. Alcalde respon que ha parlat amb el regidor responsable i li ha dit que si que es 
faran. Manifesta que, no obstant, hem de ser conscients de que quan s’ha d’estalviar 
s’ha de retallar despesa  sempre que es pugui.  

 
El Sr. Marc Navarro, regidor responsable de la llar d’infants, explica que en principi 
havien pensat en canviar d’activitat però a proposta dels pares es tornaran a repetir els 
fanalets.  

 
7.11 El Sr. Collboni demana al Sr. Alcalde, en tant que membre del patronat de la 
Fundació Germans Vila Riera, que expliqui les previsions d’actuació a Can Pascal.  
 
El Sr. Alcalde afirma que no té inconvenient a donar informació, atès que sempre ha 
entès que el seu càrrec al patronat es deu a la seva representació del poble i de 
l’Ajuntament com a Alcalde i, per tant, subjecte al control del Ple.   

 
Opina, el Sr. Alcalde, que són mals temps per a trobar les subvencions que requereix 
l’actuació en els equipaments previstos a Can Pascal. Explica que s’han previst unes 
actuacions i hi havia un preacord amb Caixa Catalunya pel seu finançament, que no 
ha estat possible tirar endavant. Aquí estem, afirma.  

 
7.12 El Sr. Collboni, en relació a la rehabilitació del Pont del Bolacell, pregunta si hi 
ha previsió d’actuació per part del Consorci Alta Garrotxa.  
 
Respon el Sr. Alcalde que el Consorci està apretant perquè es redacti el projecte i 
primer s’haurà de signar un conveni pel finançament de l’actuació.  
 
7.13 El Sr. Collboni pregunta sobre l’estat de l’actuació al Castell de Rocabruna.  
 
El Sr. Alcalde contesta que el Castell és propietat de la Diputació, que va fer una 
primer intervenció important, després, durant dos anys es va actuar a través de 
l’Ajuntament, per salvar problemes de pressupost,  aportant la Diputació el 100% i els 
dos darrers anys ha tornat a actuar directament la pròpia Diputació fent una important 
inversió.  
 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
són, en punt un quart de dotze del vespre; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 

Vist i plau  
L’ALCALDE.   


	ACTA NÚM. 9/2009
	ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT 
	DEL DIA 27 DE NOVEMBRE  DE  2009
	TOTAL
	Partida
	Denominació

	Import
	TOTAL

